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\..Gönderilen evrak iade olunmaz .J 

............ ıBinlerce taıe·p karşısında kalıyoruz!: ............ . . . . . ............ 1 
ikinci 
yarın 

tab'ımızda yeni Fırka . programını elde , edemiyenler 
sekiz sahifelik n.üshamızda aynen · bulacaklardır 1 

································································································································~ 
Sayıklıyan adam! Nizamettin Ali ve Muhsin Beyler ne diyor? 

·,,a-uM•, :-a~-t:·,~·-.;;-;;-"!~~-i;a-::-: Kooperatifçilikte Da-
Gazi Hz. Dün Mecliste arazi ver~ 

gisi kanunu görüşüldü teainde dun gene anlaıılmaz •• lf •• ı •• ? 
1eyler sayıklıy~rdu· Ne ııar, ru unun ro U var mı• 

1 Temmuzda şehrimizi 
teşrif ediyorlar 
Gazi Hz.nln Temmuzun tik 

haftasında ıehrimizl teırlflerl 
takarrür etmlıtır. 

Sırrı B. bulunmadığı için Hariciye V. 
Tevfik Rüştü Bey cevap veremedi 

ne oluyor? Vatanı satanlar, 
/atiklcil istemiyenler mi ııar? 
Muallimler, müneııverler, erim· 
huriyetı;iler gene uferberlite 
davet ediliyorlar! Allah allah 
bu zat hakikaten daül'eııhama 
mı kapılmıştır nedir? Bir tıirlıi 
anlaşılamadı gitti?! 

Arif Oru9 

Dün çıkan hükumet gaze· 
telerinden birinde_ garip bir 
baılık altında neıredilen bir 
kaç fıkra görülmüıtilr. Fıkrayı 
dikkatle okumak zahmetine 
katlı!.nan vatandaıların hayret 
ve taaccüp içer ilinde kalmamıı 
oldukları iddia edilemezdi. 
Çünkü: yazının baı!ığı, ıu aralık 
Halk fırka11 gazeteleri tarafın· 
dan istimal eJile edile pek zl· 
yade iptizale uğratılmıı olan 
feryatlı bir ihtarı taııyordu: 

Politika bozgun havaııl 
Şu ıerlevhayı okuyı;n aklı 

baıında vatandaıların, lıtlk· 
rahla alt tarafını hecelemeğe 

çalııtıklauna ıüphe edilme• 
melidir. Yazı ukumuı, ciddi 
bir adamın kaleminden çık· 

mıı olıaydı, okuyanlar üzerin· 
de herhangi bir teılr yap• 
ması varit görillebiltrdt. 

Muharririnin ıon zaman· 
)arda ııksık ıayıklamak haı• 

talığına tutulır uı olması zan· 
ları, gene humma nöbetleri 
çeınisi veriyordu. 

Kendini bilen, mütefek· 
kir mebuı ve muharrir ka· 
lemine yaraıtırılamıyan fık· 
ralar arasında meçhul diit· 
manlara, inkılap ve cümhu· 
riyet düımanlarına karıı ıav• 

rulan ilhamlar, hakikaten le· 
easiiflerle karıılansa yeridir. 

Küfür, hezeyan, mevhum 
htlnatlarla H. fırkasına giln 
politikacılığı yapan muharrire, 
kendi ağzı ve kendi lisanlle 
cevap verebilmek için hayli 
terbiyeılz olmak lcapeclecektlr. 

Birtakım vatandaıları hl· 
yanetle cumhuriyet düımanlı· 
ğı ve hatta: v; atanaızilkla it· 
ham edebilmek ancak . o fık· 

rayı 'yazanın hasta ve malül 
dimağı ile riyakarlık mllrek· 
kebine daldırılmıı kapkara 
kaleminden beklenen ıeyler· 

dendir. 

Artık muhterem Mazhar 
Oıman Beye kat'i ıurette ih· 
tlyacı olduğu hır defa daha 
tahakkuk eden zat, dün yazdığı 
yazılar içine fU manası anla
plmıyan aayıklamaları 11kıı· 
tırmıı bulunıı.yordu: 

"Bir iki senedenberi, 
memlekette sürekli bir boz· 
gun havası esiyor. Şehirlilerin 
evi, köylünün kulübesi, daO 
başındakı amelenin 9adırı, bu 
havadan kendini koruyan 
hl9bir k6te bucak kalma· 
mıttır. 

Bozgun havası, doymamıt 
hırsların, alınmamış öçlerin, 
kırılmış menfaatlerin, her 
(Deoamı S inci •o~loda) 

Darülfünunun kooperatif hareke. 
tindeki vazifesi fiili değildir 

"Ekonomi ve Finans. mec· 
muaaında Muhiddin Bey 
tarafından yazılmış bir anket 
cevabı lntlıar etti. Yazıdan 

bahıetmeden evvel, karileri· 
mlze muharriri takdim edelim. 

Bu zat, vaktıle çıkmıı olan 
"Meslek. ve meadut "Tanin. 
gazetelerinde muharrirlik et· 
mittir. Muhiddin bey, öteden• 
beri Darülfünuna hücum et• 
mekle de tanılmııtır. 

lıte, Ekonomi ve Finane 
mecmuasının Keoperatlf mav• 
zulu anketine verdiği cevapta 
da Muhiddin Beyin eıki ltlya· 
dı tazelenmlı ve ıu satırlarla 
Darülfünuna hücum edtlmtıtlr: 

"Kooperatif hareketi yap· 

(Davamı Sinci ,,.hifede) 

.. 

, 

Türk kooperatift;il~i hakkında 
s6z söyliyen latanbul Ticaret 

mıidıirü Muhıin bey .................................................................................................................. 

Muhafız gücün~ ziyafet 
Eski Türkocağı binasında 21 mu
hafız gücü atlılarına çay verildi 

Evkaf mezarlıkları sahibi aslisine 
teslim etmemiş mevkiinde mi? 

Reiaicümhur Hz. lerl Dol· 
m1.1.bahçe sarayında bir iki 
gün kaldıktan sonra Yalova· 
ya gideceklerdir. 

Kadın hakim 
lzmire tayin edilen 

Zübeyde H. ne diyor? 
Kadın hii.· 

kimlerden 
Ztıbeyde Şe· 

efik H. iz· 
mir Asliye 
mahkemesi 

! aza müli.· 
ıtlmltğlne ta· 
yln edilmiı· 
tir. 
Zübeyde "-.= 

Şefik hanım Zübeyde Şefik H. 

dün bir n.uharrirlmize ıu 
beyanatta bulunmu§tur: 

- Bezmlllem kız liıesin· 
den 340 ıeneılnde biri ncililtle 
çıktım. 926 927 senesi Hukuk 
mezunlarındanım. O zamanlar 

Deuamı 2 inci aahifede 

Sehiz hişi 

Arası:ıda kanlı ve 
feci birvak'a oldu 

Küı;ıikpazarJaki bıçaklı kav· 
gada ourulan Musa 

Küçükpazarda Bahçeli 

Ankara, 20 (A. A.) - B. 
Millet Meclisi bugün reis Ki.· 
zım Pı.nın rlyaıetinde toplan· 
mııtır. Klltahya mebuslukları• 
na ıeçllcn Kütahya ve Tav· 
ıanlı belediye reisleri Alaed
din ve Halil B.lerln intihap maz· 
hatalarının reddi hakkındaki 
tetkik encümeni mazbatası 
kabul edilmlttir. 

Cenevre müzakeratı hak· 
kındakl ıual takririne Hari· . 
clye Vekili Tevflp Rüıtü B. 
in cevabı, takrir sahibi müs· 
takıl mebuı Sırrı Beyin içti· 
mada hazır bulunmaması do· 
layıaile müteakıp celseye te· 
bir edilmlıtir. 

Üaküdar • Kadıköy ve ha
zaliıi tramvay ıirketine evkaf 
umum müdürlüğünün 250 bin 
hbse ıenedi mubayaa etmek 1 

~--~--..... _...--.,;,·.:-;.c·~ ~ 

Sırrı B.in Mecliste bulunma· 
ması dolayısile söze cevup 
ııeremiyen Hariciye ııckili 

Tevfik Rüştü Bey 
suretile iıtiraki hakkındaki 

(Devamı Sinci sayfada) ... _. .......................................................................................................... _ 
Abidat harap oluyor! 

Yine yüz binlerce lira ayrıldı yine 
projeler yapıldı, ortada iş yok! 

• .. 

1 

ı 
b-------'=--~--------...:.---- J 
Diger abidatın tamiri ile beraber, tamiri için 21000 

lira tahsisat ayrılan LAieii camii 
(Yazıoı 5 lncı s•hifemlzdej ..... ,,.,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. 

Osmanlı borçları , _____ _ 
Hamiller konferansı, dönen mu .. 
rahhasların hareketini tasvip etti kahvede ıeklz arkadaı bir 

rakı aleminde evvelce geçmtı 
Mezarlıklardan kemik çal· Binaenaleyh, bugün Belediye bir hadiseyi bahis mevzuu ya· Parie, 19 [ A. A.] - Ha· !erini temsil ve 13 Haziran 

mak rezaleti etrafındaki hü· mezarlıklar müdürü Süleyman parak biriblrlne girmiıler ve vas Ajanaı bildiriyor : 1928 tarihli muka velenameyl 
kumet tahkikatı devam ediyor. B. neırlyatımızı tekzip ne de bıçaklarını çekerek vuruımuı· Osmanıl eıhamının Fran· imza eden birlikler konferan· 
Halbuki, henüz bu huıusta teyit edici mahiyettedir. Nite- lardır. 11z, Alman, Belçikalı, ltalyan, 11, Ankaraya memuriyeti nıah 
bir netice elde edilmemiıtır. (Devamı Sinci sayfada) (Tafsil.Hı 3 iıncü sahifede) Felemenkli ve lıvlçreli hamil· (Deııamı Sinci sayfada) _ .............................................................................................. ö;·~~·i-~k·;: ... b·;;··h~~:: ... h~~:~:d~; .. ~~;;~;-, ......................................................................................... f .. 

Vali - Na11l olur efendimi. Bu ayıptır ne diye 
intihabata karııalım711 l Hoca Rasih Bey - Ukalaların birinden 

tulduk birl hail duruyor 1 · 
kur· 

1 
Akçora 8.-Bea Türümk, an'aaıl latanbulluyuml 
Sesler - Seni de, babanı da ....... . 
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Muhali Oldu~rri? 
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avn cılarla liman 
til A fının tarihi 

Lıman şirketi en son bulunan hal 
çaresine d riayet etmedi ve ... 

\'azan: Sabık Halk Fırknsı azasından 

Mutemetlerin salah yelleri 
la:r.lalaımııtı. 1 

ne~rederek bütün mccli• aza'1· 
na verdiler. 

Bütün i§lere m" daha le 
etınck fateyen mutemet er bazı 
'yerlerde ihtilaflara zemin ol· 
muştu. 

En ıo.yanı dikkat vaziyet 
eınaf cemlyetieri me• lesidir. 
Hem n her tarafta esnaf mü· 
racaatta bulunuyor ve cemiyet 
teıkilini istiyordu. 

Filhııkika eınaf kumuıyonu 

da bu itlerle uğraııyordu. 
Bu aralık mavnac.lar, ha· 

tıallar me elesi ortaya çıktı. 

Bu me eleler birçok dedi· 
kodulara zemin oldu. Mav· 
nacılar meaeleıini k11aca an· 
lııtııcağım. 

Mavnııcılarla Liman şlr· 

ke.i arıııında bir ihtılaf vardı 
bu lhtil f zemini şu ıd.: 

Liman ~irkeli bntü::ı mı\V· 

nacıların mavn !arını h:a
ıe senedi muknbllimle al· 
m k lıtiyor fakat m:ıv

nacıl r gelecek bir temet
tü için bugün el!erinde yegane 
matıet vasıtası olan mavnala· 
rmı aeı:et mukabilinde vermek 
ia'emiyorlardı. Bir hı~mının 

ıen•l bir loımınm pııra 

alarak tesvlye•i için vaki ır.üıa
caatlar da nazarı dıkk .. ıe 
alınmadı. 

Ve içlerinde iki kitiyl, 
muralıhıu intihap ederek aza· 
nın katlbiumumisl olan kü· 
çükpazar nahiye muteınedi 
Beyle Ankarava gönderdiler. 

Bu teşebbüıat neticcılz 

kaldı. Ltmao noktai nazarında 
larar etti. l\1a vnacılar iarıır 

elli, n'hayet çok fena bir va· 
z yette kalan Ma9nııcılara 

kıyıdan kıyıya oakliyat müsa· 
adesi verildi. 

Liman tlrkeli buna da ta· 
hammülsuzluk göste di. ve 
kendi mavunalarını iş!eıti. Ve 
iıte Liman şirketinin teeniiıü 
ile başlıyan bu ıhtılaf bu gü· 
ne kadar devam elmiıtir. 

Halbuki Liman buna bir 
çare bu:abilir ve Fırka bu iti 
p !<ala halledebilir di. 

Bu al<ai hareket bütün 
mavnncı~arı Fırkaya karıı 

muğber bir halde birakmııtır. 
Bu iğbi&ar küçük Pı.zar 

nahiyeı:ne mukayyet bulunan 
mavunacılarıo fehri ücretleri· 
ni vermekte tereddütlerini 
mucibo!du ve iıte bundan 
ıonra Haik fırkaaı bir kaç bin 
kadar olan mavnacıları yan· 
h~ sevk ve idare yüzünden 
kaybetti! Bu sırada çok fil· 

yanı dıkkat bir hadise olmuıtur. 
MI\ vnncılar bir bro ür (Devamı var) -......................... -.................................................................................... . 

Ağırcezada meraklı bir dava 

ara Ali çetesi 
Maznun Ahr11et << Vurduran Ali 
Ağa vuran da Halildir» diyor 

Darıc .. ve havahsın e muh
telıl kimıefuı ö düren ve ic· 
rayi ıelmvette bulun n Kara 
Alı çetesinin muhal.eme ı e 
düo Ağııc zada dev m edil· 
m.~tir. 

Ma 'ümdur ki bu Ali ağa 
çetesi 1-la&an, Mümın ve bir 
de 15 yaı nda timdilik hüvıyell 
malum olmayao bir 1ah11 öl· 
dürmütlerdir. 

Emayi muhakemede bazı 
ıahıtler dinlenmiıtir. 

Şahıtlerden Mehmc't, Hasa· 
ınn oıümünü ıöyle au atmııtır: 

Halıl ile Mehmet All Ağa· 
nın emri ve p'anile Hasanı 
vurcıular ve bof l<ovanlıuı da 
kuyuya atmış'ardır. 

Şahidin bu ifadesi üzerine 
nıaznun Ahmet ay~ıiia kak rnk 

- Efeııd•m. vurdurao Alı 
Ağa vurao da Hatıldir. Ben 
de H•llle vardım ettım. 

Bot kovanlarıda !<Uyuya 

attık. 

Müminin ölii"llü hakkındıo· 

( J İne.' sahifede., devam ) 
hanımlara hakimlik vazifesi 
verlimemitti· Avukat o'mak 

için bir mahkeme ııezdind., 

iki sene sitaj yapmak mecbu
riyeti vardı. Bu ıitajı ifa ve 

ikmal için meıbuk müracaa· 
tim ü:ı:erıne iatanbul mahke· 

ıneı aaliyeıl ıı:abıt katipliiioe 
tayin edildim. Avukatlık ılla· 

Jını lkmııl ettim; bir buçuk 

ıeneyl geçiyor. Ahiren, ha· 

nım!ara hakimlik vazifesi ve· 
rildı. Hukuki bir hadileyl ha· 
kim aıfatiıe tetkik baıka, ka· 
tip ııfatile tetkik gene batka· 
dır. B.naenaleyh bakim sıfa· 
\ile ell\t yapmak istedim 

"' . .,\ çahıacall•mı soruyor• 

da dlğer ıahit demiıtırk ı: 
Ali ağanın Atları ve Öküz· 

leri köyde baııboş gezerler ve 
kimse de sesini çıkarmaz. Bir 
gün Ali ağanın bir atı Mü· 
minin arpa tarlasına 

Mümin de atı vurdu. 
üz,.rint" Alı ağa da 
vurdı.rdu. 

girmiı 

Bunun 
Mümini 

Mümini vurdukları gün 
koca Hüseyiole Pala Hüreyin 
Darıca köy kahvesine gelmit· 
lerdı. 

Koca Hfıaeyln Tabancasını 
çekli. - "Bir Allah, bir ben 
bana kimse seı çıkaramaz. dl· 
ye bağırıyordu. Mümini vuran 
Koca HüsP}'indir. Hüviyeti he
nüz teıbit edi'emiyen ıah11 da 
Rüıtemle Koca Hüseyin vur· 
rnU§lUr. 

Heyeti hiıkime gelemiyen 
ıahıtlerin celbi için muhake· 
meyı 11 Temmuza talik etmiı. 
tir. 

1.000.000 lira sermayeli 
yeni bir şirket 

Tralızonda bir milyon lira 

•erma yelı bir şirket tee11üı 

etmiıtir. Bu firkeı meyve, yu. 

murta, el ihraç edecektir. 

Bundan bafka fabrikalar aça· 

cak, ikide coğnk hava lertıba· 

tını ha vl yeni gemi satın 

alacaktır. 

ıunuz7 B;aa tevcih edılen 
vazife, kendisine alt lntlbala· 

rımı oöylemeğe müsait değil· 
dır. Maamaflh pek ciddi bir 

ıurette çalıtacağım .• Yeni ka· 
dın hAklm, pek yakında İz. 
mire hareket edecektir. 

YARIN 

25avukat 
Kazanç hakkında 
kanaatleri yazdı 
Avukatların kazanç ver· 

ghl h kkında bütün avukıı-t· 
ların fikirlerini ~ifahl olarak 
Baroya bildirmelerine karar 
verildiğini yazmııtık. 

Dün 25 avukat kanaatle
rini teıbit etm;ılerdlr. Bunlar 
fi irlerioi Baroya bildirecek• 
!erdir. 

Mua1limlerin imtihanları 
i k mektep hocalarının 

orta mektep muallimi olmak 
için bir kaç gün evvelıl bir 
ehliyetname imtihanı yaptık· 
!arını yazmııtık. Bu imtihanın 
nelice•ini bildirioruz. 

imtihana lıtlrak eden 71 
hftnım ve erkeğin 11 rl Türk· 
çeden 7 al tarih coğrafyadan, 
4 dü de ingilızceden muvaf· 
fak olmuşlardır. Almancadan 
kimse kazanmamıştır. 

Yorğunmuşlar 
Maarif müdürü Haydar 

B. in riyasetinde toplanan 
tedrisat müfetttılerl 1 k ilk 

mekteplerin yeni sene proğ
ramları hakkında bazı karar· 
lar teshil etmek utemiılerdir. 

Mektep' erin yeni tatil 
o'maaı, yorgun bir dimağla 
bu kararların isabehiz olacağı 
düıüoülmü~. p, ogramların tet· 
kikine_Haziran sonunda bat· 
lamak için lçtlmaa nihayet 
verilmişUr. 

İstifa etmedi 
Yeni kadro ile Varidat 

müdürlüğüne tayin edilen aa· 
b•k Akarat müdürü Fahri 
BPyin istifa ettiğini bir sabah 
gazetcai yazıyordu. Halbuki 
yaptığımız tahkikatta bunuo 
aslı o madığı anlaıılmııtır. 

Emir yokmuş 
Emniyet sandığı böyle 

soyliiyor 
Mütekaidin Eytam, ve Era· 

mil maaılarının cüzdanları 

ıtmdiye kadar lahit karla bazı 
sarraflar t"ralından kırıldığı 
için bu cüzdao ıahiplerlnln 

mutazarrır olduklarından bahtile 
timdi bu iti emniyet ıaodıiının 
yepacağına dair bir gazete 
malümat veriyordu. 

Dün, Emolyet aandığı mfi. 
dür muavini B. 1 bir muharrl-
rimiz ziyaret ederek bu huıuı 
hakkında malümat istemiştir. 

Mumaileyh: 
- Bize bu husus hakkında 

Ankaradao bir emir yoktur. Bu 
havadisi ben de gazetelerde 
okuyorum, den ittir. 

Yalnız meokul ve gayri 

menkul emval üzerinde eı· 

habı müracaatın müracaatla· 
rını kabul ederek terviç et· 

mekteylz. 
Emniyet 

Tevfik B. 
ıandıtı müdürü 
dün Ankaradan 

ihracat ofisinin bir istatistiği 

. 4 buçuk milyon fazla ~ 
ilk dört ay zarfındaki jthalat fazla
lığı geçen seneden bir misil yüksek 

• 1931 senesi ilk dört ayı 

zarfındaki ithalatımız 45,899105 
lira ve ihracatımız 41,059,700 
liradır. İthalat fazlalığı dört 
buçuk milyon liradır. Geçen 
senenin ilk dört ayı zarfındaki 
ithe latımız 45 milyon 676 bin 
852 lira ihracatımızın 48251777 
lıra idi. İhracat fazlalığı 2,5 
milyon lira idi. 

1931 senesi ilk dört aylık 

ithalatımız 1930 senesine nil· 
betle 200.000 lira bir fazla· 
lık gösterdiği halde ihracatı-

mız 7 milyon lira nekıandır. 
Bu müddet zarfında en fazla 
ihracat yaptığımız maddeler 
yumurta·üzüm·arpa•zeytlnyeğı 

fındık-tütün ve pamuktur. 
Tütün ihracatımızda geçen 

seneye nisbetle 5.5 milyon 
ve pamuk ihracatımızda 7 
milyon noksan vardır. Buna 
mukabil zeytinyağı ihracatı• 
mızda 1 mtlyan fındık ibra· 
catımızda 3 milyon, yumurta 
ihracatımızda 1,5 milyon fazla· 
!ık vardır. 

Cemiyet istiyorlar! 
Dilsizler bütün fesih kabahatini 
idare reisinde bulmaktadırlar 

Dils;zler c"miyetinln feshe- \ 
dildiği yazılmı§tı Bunun aebe
bını tahkik ettik. Dilsizler 
sebeplerini cemiyet reiılne 

atfetmektedirler ve diyorlarkl: 
- Cemiyetimizin feshioe 

yegane ıebep heyeti idare 
reisi Sırrı Ef. didlr. İyi idare 
etm~di. " 

Dilsizler ayrıca meclisi !da· 
re azasındııo Medeni Ef. nln 
beyanatını reddediyorlar. Sü
leyman Sırrı beyin hesap ver· 
mediğini söylüyorlar. 

Azadao Medeni, Selim ve 
Hüseyin Efendiler reisin Y"P" 
tığı iti dalma bize oöylerlerdl. 

Pendikte mühim 

Sonra hunlar da relı beyin 
tarafına geçerek bizim ara
mızı bozdular. Ve nihayet 
bundan ıoora reis ve aza 
intihap etmeğe salahiyetimiz 

olmadığını ıöyliyerek cemiye
tin feshedtldiğiol bildirdiler. 

D.yorlar kı: 

Son zamanda kendisinden 
sorduğumuz hesap netlcesiode 
bize karıı 29 lira borçlu çıktı· 
Biz hepimiz yekvücuduz iktllk 

oamına bir §ey yoktur. Cemi· 
yetimizin dağılmasına sebep 

oldular. Cemiyet bizim fayda
mızdır. 

bir vak'a oldu 

lim bir facia 
Sabri bir kıskançlık yüzündt;n ka
rısını parçaladı kendisini öldürdü 

Dün ~abahl saat 8,30 da pek aziz tanıdığı, hatta 
Pendikte bir kadının vücudu· akrabasından daha ileri say· 
nun 3 yerinin tabanca ve 5 gıladığı mealektaıı, Kütahya 
yerioin de bıçakla lime lime lataayonu makaıcılarından Ali 
edilerek ağır surette yaralan· çavuı namında birisi evine 
maaı ve bir erkeğlo bey. misafir gelmltllr. Bu teklifsiz 
nini l..urıunla parçalanarak miıafırden karısını ıon derece 
ölmeslle neticelenen cinayetin kıakanmağa bııt'ıyan Sabri, 
mahiyeti ıudur. ef ndi uzun müddetten beri ta· 

Devlet demir yolları Pen- kibioe koyulduğu karıaını, mu· 
dik 1tta11yonu maka1c111 Sabri hasara çemberini bir kat daha 
Ef. epice evvel buraya yer let· daraltmak ıuretıle tiddetll göz 
mit ve Fatma Hanımla evle· kootrolu altına almııtır. Ar..ı-
nerd; bir yuva kurmıııtur. dan dakikalar, saatler ve gün· 

Bu yuvada aldığı 35 lira ler geçtikçe kl'kançlığındao 
maaıla, "Yorğanına göre ayak { 
uzatmak. şartile refahını le- doğan Nevreıtenl] hastalıgını 
mlo'e çalıııın bu zavallı adam artıırmıı ve karuile: 
karısı Fatma hanımdan, gör- Sen pencereden bakmaya• 
düiü tayanı nazar vaziyetler· cakıın, erkeklere yüzünG göa-
deo dolayı ıüphelenmeğe baı· termeyecekıin! Eğer görürsem 
lanııt sıkı bir kontrol altına &eni umulmadık akıbete maruz 
almııtır. Bu kontrol hıidlse>ai bırakırım, gibi sözler sarfede· 
bir h yli zamaa devam etmtı· rek ağız kavgasına baılamııtır.I 
tir. Ôyle ki bazı zamanlar ar· lıte bu ka vgalarıo sonu pek 
kadaıına; "Sen fU itime bak. feci bir cinayete bağlanmııtır: 
Beni arayan olursa timdi ııe· Bu sahneye ıahıt olan U· 

eebrimize gelmit fakat yor· lecek de. gibi ıöz'erl söyliye· kada•ı d- b h b- 1 b • , un aa a , oy e lr 
gun bulunduğundan makamı· rek vazifeclni ihmal ed yormuı. v 1 1 it d d d _ d az ye a ın a ev e tema il 
011 gelmPmiftir. Birkaç gün evvel Kutahya an 'k d • _ .I"_..;; ___ .;.. __________ ,_,;...;, _________ "\ ı ametı ogru gormemlt olıa 

k 
gerektir ki Sabriye : 

Bizden söyleme . .• - Fazla ıahatsızlık yap· 
mıyalım. Baoa müsaade edı. 

nlz de gideyim. Oıyerek evden 
çıkmııtır. Bu sırada Sabri tek
rar karısile ağız kavgasına 

baılıyarak, kar11ıııa: 

Şimdiye kadar Beyoğlunda 
/ştiklcil caddesinde "kira· 
lık. levhasını taııyan dük· 
kan görülmemiıti. 
Yüzlerce liralık sermaye 
ııe bir o kadar da itibarı 
olan bir tüccarın iki bin 
liralık bonoyu ödiyemedili 
için iflas ettiği ba eeneye 
kadar ııaki olmamııtı. 
Borcunu IJeremiyecek bir 
hale geldiği için beynine 
kurfun sıkan e•nafın inti· 
harlarına bu .seneye kadar 
'i"k te•adüf edilmemiıti. 
Bir lira i in adam öldüren· 

ler bu sPneye kadar böyle 
kadar coğalmamıştı. 

Sağa b~k durgunluk. 
Sola bak işsizlik ııe bed· 
binlik. 
Bu hakikat varken, mem· 
leketteki iktısadi buhranı 
hafif gören ve ba1ka mem· 
leketlere nazaran bizimki· 
!'lin felaket Jerrcesinde 
"otmadı~ını iddia eden N.tc· 
mettin Sad·k Beyin maka· 
[esindeki fikırleri. 

ister dinle 
İster dinleme 

- Karı namuı':'mu oyun· 
cak yaptın. Şuna iman et ki, 
senin vücuduou batka bir 
erkeğe nasip etmiyeceğım, 

gibi tehdıtk ar sözler ıar· 

aarfetmeğe baılamı~ ve kadını 
saçlarından tutarak yerdenye· 
re vurmak ıuretlle adamakıllı 

dövmüı ve fevkalade bir aıa· 
biyetle evden çıkmııtır. 

lıtnln baıına eelerek vazl· 
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Mütevelli 
içtimaı 

iki aza hilafı karar 
içtimaa girdiler 
Dün, Balıklı baıtaneıl be

reli mütevelliyeıl içtima et· 
mittir. Fakat mezkQr içtima• 
pek gürültülü olmuı ve heye• 
ti mütevelliye azaıı biribirle· 
rine glrmlılerdlr. Sebep te ıu
dur: 

Rum ortodokılarla Türk 
ortodokılara taraftar aza ara• 
11nda ihtilaf çıkmıthr. Ma· 
noll oğlu ile Karaman oğlu 

içtimalara, verilen emir hl· 
lafı glrmııur. 

Bunun üzerine azadan t .. 
temat Zihni ve Eliaeoı Ef.lerde 
telakki edilen emrin hilafı 

na bu iki e f e n d 1 n 1 n 
lctimalara girmesini proteıto 

etmtıler ve lctlmaı terketmlf· 
!erdir. 

Bir şikayet 
Kadıncık ormanlarında 

suiistimalmi var ? 
Merslode, Kadınck Orman 

muhbiri M. Şefik imzalı bir 
mektupla Mbtr ıtkayet ilimli 
bir eser aldık. 

Şefik B. bu yazmnda 
Tarsusa tabi Kadıncık bakir 
ormanlarındaki taaa vvurun fev
kinde ki &ullıtimaller-den ve 

kaçakçılıktan bahsetmektedir. 
Bu ihbarda ormanın hilafı 

kanun bir Berutlu müteahh'· 
de verildiğinden ormımın tah· 
ribedildlğinden babaettıkten 

ıonra fU sualleri sormakta· 
dır: 

2 - ihbar ve iddiama alt 
tahkikata memur heyeti tefti
fiye irae edeceğim ihtiyaç ve 
icabına teve11ülle beraber yü• 
ıümek mecburiyetinde değil· 
midir? 

3 - Ormandaki cürüaı, 
aaha.ını blla vasıta veya bilva
aıta göıtermekliğlme heyeti 
teftiıiye niçin beni mecbur 
etmemiıtır?. 

4 - Yok.a bu müteahide 
kanunlarıo fevkinde hareket 
edebilmesi ıçin bir lmUyaz mı 
verilmiıtlr? 

Belediye tetkik 
Heyeti ne yapıyor? 

Köylerde yapılan yeol mek 
teplerin inıaatını tetkik için 
ve köylülerin tikayetlerlnl din
lemek için köylere giden he
yet İstanbula dönmüıtür. Ô· 
nümüzdekl salı günil tekrar 
diğer köylere gidecektir. 

Heyet azasından Avni B.: 
- Tetkikatımızı bitirme

den bir ıey söy\iyemlyeceğiz 

demtılir. 

İtalya sefiri geldi 
Bir müddetteoberi Aoka· 

rada bulunao balyan ıefirl 
M. Baron Klinlz dün sabahki 
ekspresle ıehrlmlze gelmiıtlr. 

fesini yapmağa baııamıısa da 
yukarda ıöyledlğimiz hastalı· 

ğının tazyıkından yerinde faz• 
la duramayarak evinin yolunu 
tutmuıtur. Kapıya yaklıııtığl 

zaman Ali çavutun evlndfn 
içeri gird'ğiol görmüt, he• 
men koımağa batlamııbr. 

Kapıdan içeri ğlriııc' ha
mil olduğu tabancayı çekerek 
karısına YÇ el sıkmıı ve 
buhranın t ... ır 1 ! eline ge· 
çirdiğl b çaklada kadıoın 
vücudünü delikdeıJk yapm f
tır. Ali çavuru, rnumaileyhin 
kaçmaıındaa haklıyanıamı,tır. 

Bu sırada haletlnezl ha!Joe 
gelen karı11nın ölC: üiıüne hük· 
mederek tabancayı beyolae 
sıkarak hayatına da nibıt7et 
vermlıtlr, 

Piyes burada nihayet bu
luyor, perde de kapanıyo•. 

Zabıta tabkıkatını tamik 
etmektedir. Ekr,.,. 
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. ,_ZABITA MUHARRiRiMiZİN MÜŞAHAOELERi: ~ 

Esrarkeşler arasında 
BİR AlEM ... 

Yazan : Ahmet Süleyman -----
Aşk dalgası! .. " 

Hem mangizleri, hem de paçozu 
kitaksiliyordum . ! . 

-15-
aokulduğunu hiuettiuı. Eyvah ı 
falan demeğe meydan kalma· 
dı, gaco hemen ayağa kalkarak: 

kendimi yaylı bir karyolanın 
üzerinde hamamdaki vaziye· 
tim gibi çırçıplak bir vaz iyet· 
te buldum. - Niçin 11kı 11kı havlu· 

lara sarılıyoraun'.civaoım, dedi 
ve tombul tombul kollarının 
Ozerindtki incecik ipekli 
bir peıtamalı yere ata
rak benim havlularmı da 
ıoymağa baıladı. O ıoyuyor, 

ben de onun beyaz, amma 
na&1l beyaz, kar gibi beyaz 
vücu:!anu ıeyrecityordum. Ara· 
dan çok geçmedi o d.. çıp· 
lak ben de çırçıplak anadan 
doğma olmuı, biriblrlmlzle el 
takası ile soğuk ıu ıakau yap
mağa baılamııtık. 

Hayli uman bu ıakaları· 
mıza devam etlikten ıonra iti 
koımaca oyununa çevlrmlıtık. 

O koıtu, ben kovaladım, 
ben koıtum o kovaladı. Niha· 
yet bu oyundan da bıkmıı 
ve uaanınııtık. Biraz lsUra· 
h11t için gacocuğumla beraber 
göbek taıına oturmuı, dinlen· 
me&e baılamııtık. 

O ara keyf buya, can benim, 
ciııan da benimdi. Onun için 
hemen ıracoy.ı uykumun gel· 
diflnl ıöyleyerek dizine yattım. 
Yattım amma ırelde bana ıor 
naııl yatım. 

Batımı o canım baldırların 
lizerlne koydum. Gözlerim 
yarı açılı:, yarı kapalı bir va· 
zlyette kendi kendime dalğa 

ıreçerek öpüyor, seviyor ve 
okıuyordum. Gaco da pamuk 
Cibl ellerinin birile yüzQmO, 
ırözümti, blrlle de saçlanmı 
okıuyordu. 

O ara kendimden ıreçmlı, 
ırözlertmı kapayarak tatlı bir 
uykuya dalmııtım. 

Gözlerimi açtıfım zaman 

Diklzlerim (1] dört açıl· 
mıı, hem mankizlerl kıtak

ıiliyor hem de paçozu kitaksi· 
liyordum. O &ırada dolabı yine 
kapadı ve kurban olduğum 

kara gölerini bana dikerek: 

-lıte civanım bunlar da se· 
Din., ben de seninim. Kabulmü? 
dedi. Kekellyerek güç hal 
ile ancak: 

- Evet~ evet, diyebildim. 
Bunun üzerine iki elini 

birlblrine vurarak bir ıapırtı 
yaptı. 

Bu ıapırtıyı muteakip içe· 
rlye kısa boylu, bembeyaz, 
ne zaif ne de ılıman aynalı 

bir gaco girerek: 
- Emrediniz ıultanım, de 

dl ve yere doğru lğrllip kal· 
dı. 

Benim gaco da bu gacoya 
hitaben: 

- Anlanımı: alıp !alama 
götür, onu ıüzel yıkayıp te· 
mfzletain, dedi. Yere lğilen 

gaco, tekrar doğrularak: 
- Emredersiniz efem, tim· 

cll, diyerek beni elimden tut· 
tu ve dııarıya çıkardı. 

Aman ablclm, dııarda ne 
göreyim beğenirsin? 

Ben diylm 300, sen d l 
500, ayna lı aynalı gacolar 
11ra olmuı, önlerlmden ıeçtıkçe 
bana bakıp bakıp maıallah 

demiyorlar mı, gel de çileden 
çıkma. 

Her ne hal ise uzalmıya· 
lım. O ıece önde ben arkada 

[ l)Dikitleri nı-Oôzlerim 

(Deııamı ııar) 

Edirnekapı Bakım • 
evı 

On gün içinde 
Burada kaç çocuk 

tedavi altına 
muayene 
alındı? 

ve 

Edirnekapıdakl Ba~ım evin· ı Sıraaile bütün o mahallin çocuk· 
de on ııGn zarfında 25.1 çucuk ları muayeneden geçirilecektir. 
dalıılı baıtalıklıırdan, 16 çocuk Bundan baıka Karagüm· 
boğaz, ourun, kulak, 14 çocuk rük eczaneli ile Belediye na-
göz, 8 çocuk dit haatalıkla· 
rından muayene edilmlıtır. mına bir mukavele yapılmıt 
Bundan baıka ziyaretçi hem· 'l'e on gün zarfında belediye 
tireler tarafından 376 çocuk namına 30 fakir çocuğun re· 
muayene edllmiıtlr. MOraca· çetesi bedava bu eczanede 

atlerfn daha arkası alınmamııtır. yapılmııtır. 

- Derhal elbiıemi hazırla. 
Dııarıya çıkacağım. Çabuk 
oL 

iki dekika zarfında ıtylnl, 
ıokağa fırladı. ilk raıtgeldiğl 
otomobile atlıyarak, ıoföre : 

- Aksaray ... 
Emrini verdi. 
Otomobil, Aksaray merke

zinin ônllnden sola saptı. Bir 
iki )'ÜZ ınetre kadar ilerde 
durdu. H cran indi. Yirmi 
ot,ız &dım kadar yilrüdü, gö· 
rüniltü ıOphell bir hınız ya· 
talı kadar bayağı bir evin 
kapıaını çaldı. Bir zaman 
beklediği halde bir ıeı çık-

Muharriri: Hüseyin Zeki 
mayınca, kapıyı tlddetle itti. 
Kapı açıldı ve açılırken, içe· 
rlde bir çıngrak sesi duyuldu. 
Karanlık bir taılıktan ııeçti, 
bir odanın kapısında: 

- Vayl Rukiye ... 
Diye hayretle ıeılenen lh· 

Uyar bir kadın gördü. Bu ka· 
dın, HlcRn111 boynuna atılmak 
lıtedi. Ukln, bunun sıraıı de
lildi. Genç kadın, bir adım 
ıerlledl ve kuru bir ıeıle 
ıordu: 

- Yuıuf nerede? Onunla 
•uhakkak g6rilımeklıfim il· 
111111 I 

- iyi ya, yavrum! Şimdi 

• YARIN 

Poliste : 

Kaza 
Sağ kalcasının kenıiği , 

kırılmış 
Üsküdar Bağlaı baıında 

dün, vatman Bekir efendinin 
ldareılndekl tramvay arabasına 
vagon raptetmekte olan kon· ... 
trol Mustafa efendi, manevra 
esnasında iki araba arasına sıkıt· 
mıı, aağ kalçasının kemiği kırıt. 
mııtır. 

Çocuk cesedi 
Üsküdar da tekke mahal· 

leıi ittihat sokağında yeni doğ· 
muı ölü bir çocuk cesedi bu· 
lunmuıtur. Zabıta bu huıuıta 
tahkikata baılamııtır. 

Yı.izündeıı yaralanmış 
Kaıımpııada Bahriye cad· 

desinde Yani Efendinin fı rı· 

nında hamur kar Araçlı Adem 
Kadir dün hamur makınesin• 
de hamur komakta iken kayıf 
koparak gözünden ve ellerin· 
den yaralanmııtır. 

Yapılan tahkikatta kayıtın 
çOrilk ve btlmale gayri salih 
olduğu anlaıılmııtır. Bu hu· 
ıusta Yani Efendi hakkında ' 
tahkikata baılanmııtır. 

. Hırsızlık ederken 
Beıiktaıta Yakup ağa apar• 

tımanına ıırkat mak~adtle gi· 
ren ıabıkalı Boınak Halil, 
apartıman muklmlerlnden Haın 
di B. tarafından gö rülmüı, ya• 
kalayarak zabıtaya tealim et· 
mittir. 

Yangın 
Ka11mpaıada toz koparan 

mahalleılnde madam Terezenin 
hanesinden yangın zuhur etmiı, 
kıımen yandıktan sonra ıön• 

dürülmuıtür. 

Adliyede: 

Filim 
Faciası davası dün 

de görüldü 
Aıropyan hanı yangın facl· 

a11 davaaına dün Aaırcezada 
devam edilmlıtır. 

Geçen celsede mevkuf bu
lunftn Emil kefaletle tahliye 
edildlğınden dün gayri mevkuf 
olarak davay• devam edilmit· 
tir. 

Esnayı muhakemede filim 
yangını ve itfa çareleri hakkında 
mütehassıs bulunan bir zat 
ıahit ııfatlle dlnlenmlıtlr. İddia 
ve müdafaa için muhakeme 
4 Temmuza talik olunmuıtur. 

Ketumiyet var 
İrtlıa meselesi dolayısile 

lıtanbulda istinabe tariklle 
bazı kimselerin ifadeleri alına· 
cağını ydzmııtık. 

Bu buıustal Adliyede fa zla 
ketumiyet vardır. Yalnız ha· 
ber aldığımıza göre bazı kim• 
selerin ifadeleri dün alın'Dıttır. 

Bıçak teşhiri 
Kaıımpaıada Zincirlikuyu 

mahaıleılnde oturan Süley· 
man isminde bırl dün Galatada 
Kemeraltında tütüncü Hurıit 
Efendiye bıçak teıhlr etmiı, 

zabıtaca ıörülerek yakalan• 
mııtır. 

Ceset bulundu 
Heybeli adada oturup on· 

ıündenberl ortadan kaybolan 
Koçonun ceıedi dün, adanın 

Çam Limanında bulunmuıtur. 

Koçonun intiharı tesbit edil· 
mlıtlr. Fakat bunn kast eseri 
olmayıp sinir hastalığından 

tevellüt elt'ğl anla,ılmııtır. 

-···················································-··········-······-·············· .. ··················· 

Galiba moda hükmüne girdi ! 

Kıymetli Evrak 
Adanada da ne şekilde ve hangi 

emirle Seyhana döktürülmüş? 
"Yeni Adanan ııazetesl ıu 

haberi yazıyor: 
Geçenlerde Seyhan sahil

lerindeki kahvelerde oturan· 
lar, Belediye tanzifat arabala· 
rlle taıınarak Seyhan neh· 
rlne dökülen bir çok defter, 
dosya ve kağıtlar ıördüler. 

Bunlar çok eski ıenelere alt 
vilayetin tarihi ve kıymetli 
evrakı idi. Ve ıuraıı muhak· 
kaktır ki arabalarla dökolmüt 
olan bu evrak hiç bir eıaslı 
tetkik ve kıymet takdir eden 
heyetin elinden geçmeden 
süprüntü gibi taıınarak Sey· 
hana dökühr. oıtür. 

Maliye veıafreye ait bu evrak 
arasında onu ıüpürüp arabaya 

aratırız. Bu kadarcık mı? Key· 
fin yerinde değil galiba! 

- Canım sıkılıyor. Bilhas· 
sa kaybedılecek zamanım yok. 

- Peki, Peki.. gidıyorum. 

Üç dakika •ürmez, getiririm. 

ihtiyar kadın, oflaya puf· 

)aya uzaklaıtı. Hicran yalnız 

kaldı. Pencereye yaklaıtı, açtı, 

ıokakta Yuıufun annesini gör 

dü. O, karıtkı ıırada köhne 

bir kahve kapısını açtı. Btr 

iki ıanlye sonra önde ihtiyar 

kadın, arl:ada ıankl önde 

lmlı gibi batı açık, ayaklarında 

terlikle Yuıuf göründil. Hicran 

pencereyi kapattı. Aynı za· 

manda odanın kapııı açıldı, 

Yuıufun ıeal ltlllldi'. 
- Nerede !mit bakayım, 

benim ııQzel Ruklyeclğlm? 

Yorüdii, genç kadını be· 

!inden tutarak, hafifçe ha va• 

1 dolduranların ve bunların süpü· 

rülüp nehre dökülmesi emri• 
nl vermtı olanların takdir et· 
mlyecekl~ri kim bilir neler bu 
ıuretle temizlik yapılıyor diye 
mahvedilmiıtır. 

lstanbulda satılan evrakın 
içinde bütOn inkarlara rağmen 
neler bulunduı'fu ve ıokaklara 
düıürilHlp toplanmıı olanların 

naaıl para verilerek g.ri alın· 
dığı meydandadır, 

Mersin liman şirketinde 
de 27,000 lira tasarruf 

Mersin liman ıtrketi de 
27,000 lira tasarruf yapmııtır. 
Trabzonda tapu işleri 

Trabzonda halk tapu teıki
latından 1;ddetle tikayet ediyor. 

. - - -- --·- -----

ya kaldırdı. Öpmek latedi. 
Genç kadın itti: 

- Doı}ru dur. Şakanın 

sırası değil. 

- Vay! vay! vay!... Ne 

oluyorsun be ?... Haydi, gü

zel hatırın için heykel kesile

yim • .,. Yemeğe kalacakaın, de 

ğll mi? Ne iyi ettin de geldin 
lıöyle hayıraız! 

Anneıfne döndü: 

- Kocakarı! Malüm a, 

bizim Rukiyecik naziktir; 

mide! ıeriflne göre bir yemek 

yap... istersen, karııkl aı· 

çıyı da al, o, güzel yemek 

yapar ... 
Yuıuf, konuıurken, Hlcra• 

na bakıyor, eararoıfını görü· 

yordu. Anneıl, dıp.rıya çıkar 

çıkmaz, hızla ııenç kadına 

aokuldu: 
- Ne var? Pek hırçın 

21 Haziran 

YARI. ıN 
HALK GA.ZET Si 

) 

Bu sütunumuzun muharr ir i, muhabir i, ~ ü dürü bfzza t halkın 
kendisidir. Vatandaşlar - f&hs iyat har ici ttde - etraflar ında 
g ördükleri fena lı kları kendi gazeteieri olan bu sü tunu nınza ser ~ 

bestçe )'ozar ve mi Jete bildirirler. ----

Hani vaitler ? 
Samsun mübadillerinin evleri de 

ellerinden mi alınıyor? 
Mübadillere iskan suretile 

mesken olarak verilen hanele
rin borçlanma kanunu muci· 
hince borçların afolduğu ve 
tapu masrafı alınmayarak bila 
bedel tapu verileceğini muh· 
terem gazetenizde okuduğu· 

muz vakit göz yaıları döke· 
rek ıevlnmlı ve hükümete du· 
alar etmiıtik. Hayfaki ıimdl 
hükümet biz mübadillerden 
tekrar borçları istiyor. 

Her ırnibad:I borcunu-ı 

dört takııtinl ve Tapu bedeli· 
nl peılnen vermek suretile 
Tapu almafa davet ediliyor. 
28 Hazirandan sonra müra· 
caat etmlyen mübadillerin 
hakkı aaklt oluyor. Oturduğu 
haneler hükümet tarafından 

lsUrdat ediliyor. Mesela ben· 
deniz Tütün amelealyhr., fakat 
it olmadığı için lıoıtayım. 

Ancak efradı ailemin na· 
takasını düıüneblliyorum, otur· 
duğum hanenin tefflz muame· 
leai icra edildi, HükOmete 
(500) altın borçlu kaldım 20 
ıenede ödeyeceğim timdi bir 
altın Hükümetçe (9) lir.ı üze· 
rinden heıap ediliyor. 

Şu hale nazaran (4500)lira 
borçluyum. Senede ( 225) lira 
ödeyeceğim fakat Dört sene
lik peılnen latendliiine göre 
900 lira yapıyor (100) liıa da 
Tapu masrafı var (ıOOO) lira. 
1ısi zliğln devam ettiği bu ıı· 
rada bir amele (IOCO) lirayı 
nereden bulur? Verir vermez· 
sem Hükümet oturduğum ha· 
neyi elimden alıyor. 

Biz mübadiller bin can ile 
düıman içinden ana vatana 
abldık nısfımız açlıktan, ba· 
kımaızlıktan hastalıktan telef 
oldu, geri kalan mübadille-

rin müstahsal bir hale kon; 
mıuı bükumetçe elzem iken 
maalesef ağzımızdaki bir yu· 
duın kuru ekmek bile alın· 
mak isteniyor. Vergilerimizi 
ıe~ e seve veriyoruz. Fakat 
borçlanma kanunu mucibince 
H ükumete borçlandığım altı· 

nın . beherini (9) liradan he· 
sabetmek ve dört senelik 
taLsiti istemek doğru mudur? 

(Samsun mübadilleri) 

Halk fırkasının vadi 
böyle mi? 

Bundan bir buçuk iki aene 
evvel bir grev dolayısile Tram· 
vay ıirketinden el çektirildim. 

Halbuki o zaman bu işe 

vaziyet eden Halk fırkası bizi 
her hangi bir itte istihdam 
edeceğini vadetmişti. 

O zamandanberi baş vur• 

madığım yer kalmadı. 

Bir lokma ekmek yiyecek 

yer bulamadım. bu vaitler ne 

oldu. Lutfen makamı aidinin 

nazarı dikkatini celbetmen!zi 
rica ederim. 

Karaköy: Tayyip 

Teşekkür 
Dört aydanberi müptela bu· 

lunduğnm Bransit • fellt has• 
talığımı ve ciğerlerimden de• 
vamlı kan gelmesini tedavi 
için Orta köyde Doktor Ncc· 
mettin beye müracaa t etmiş• 

tim. Mumaileyin hazikane te· 
davisi sayesinde az zaman 
içinde §lfayap olduğumdan 

kendilerine alenen teşekkür · . . . 
eoırım. 

Matbaat mensuplarından 

Mehmet Nurı 
........................... ~ ..................................................... ...... 

Gayri mübadil/erde çilemi dolduruyor 

Komisyon azaları 
Vaktinde yerlerine gelmediklerin. 
den mübadiller müşkülat çekiyor 

Gayri mübadillerin ıılerile 
u&rap.n Faik Nüzhet Beyin 
riyasetindeki takdiri kıymet 
komisyonuna, Gayrlmübadil· 
ler al ey hine lallhsal edilmiı 
birçok haciz kararları t~bliğ 

edilmiıtır. Komisyon bunların 
1btıhkaklarını verirken haciz 
0

edilen parayı teıvlye edıyor. 
Komisyon reisi ve azası 

her zaman öğleden sonra va· 

görünüyorsun! 
Ôyle ! 
Seb~p? 
Senin yQzünden ! 
Benim yüzümden mi ? 

Gene ne yapdım? 
- Hiç! Gene ayni vazl· 

yet, • ynl tehltikeler.. Bizi be· 
raber görmüıler. 

- Kim bu? 
- Enisin bir arkailaıı. 

- Gevezelik mi etmıı? Kim 

lmlı bu kerata, koparayım 

ıırtlağını ? 
Haydudun vahtl nazarları 

bunun beyhude bir tehdit ol· 

madığını iıbat ediyordu. Yum· 

ruklarmı ııktı. Hicran ıusu

yordu. 
- Söylesene, kim bu? Ben 

onun afzını kapatmaıını bili· 
rlm 1 

- Şüktir ki, 7almz bana 

aöyledl. Ya Enlıe ıöyleseydi, 

zifelerl baıına gittikleılnden 
öğleden e.vvel müracaat eden 
gayrimübadillcr, tılerlnin tat· 
kibi için çok müşkülatla kar· 
ıılaşmaktadırlar. 

Mütekait paıalarda.ı bir 
memur, do&yalarm içinde bu
nalmıı kalmııtır. 0..ıun ka· 
dar yaılı bir mP.mur da, mü• 
racaat ıahlpleli'e ııksık 

ağız kavgası etmektedir. 

1 Allah bilir, halimiz ne olurdu? 
f - Ne biliyormuo? 

- Adamakıllı bir ıey de

ğil; lakin ıüpheleri çok kuv
vetli. 

- O halde, herifi ortadan 
kaldırmalı ! 

- Bu, daha fena.. Ah ! 
Sen ne sefil herifsin: bak, ~id· 

detlnlc beni ne vaziyetlere 
ıoktun ! 

- Evet, timdi böyle ıüy. 

lüyorsun; amma, geçen ıene 

ölmek istediğin zaman ... 

- Ke~ke ölıe7dim! 

Yuıufuıı yüzünü, garip bir 

lıuıunet bürüdü, kaşları, kir· 

pikler! aynadı, ağzı takalluı 

etti ve zorla Hicrıının ıözünü 
keıerek: 

- Kafi! ... dedi. Olan oldu. 

Sen, lı• iti ne istedin, ne yap· 

bn, mı de yaptırc!ın. Anlaııldı. 
(Devar.;ı ııar) 

• 
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21 Haziran 

1 ~·i • 1 
Aydın do torları 

Kazanç vergisinin ağırlığından dolayı Mec· 
lise, Vekalete müracaat edecekler 

Aydın, (Huauti) 20 - Ka· zanç vergisinin ağıı lığı muzta• 
rlp fakir hasta köylüyü tedavi ile g~çinen Aydın mülhakatı 

Doktorlarını tiddetle müteessir etmiıtır, Vekalete, Millet mec· 
lıaine müracaat edeceklerdir. 

Etem Vassaf 

Sıcaklar fazlalaştı 
Ankara, 20 (Telefon ) - Sıcaklar ron derecededir. Tenlı 

maçlarını seyreden bir İngiliz sıcaktan bayılmıştır. ...................................................................... 

Abidat harap oluyor! 
Yine yüz binlerce lira ayrıldı, yine 
projeler yapıldı, ortada iş yok! 

Evkaf müdiriyeti umumi· 
• yeslnın yeni Lütçeelnde cami 

!erin tamiri için de tahsisat 
vardır. 

Halen tamire mühtaç olan 
camilerin adedi pek çoktur 
ve içlerinden cenelerdenberl 

de bir türlü tamir edilemiyen· 
leri mevcuttur. 

E" meyanda Lalell, Ş~hza· 
de ve Muralpaoa camileri· 
nl zıkreclebillriz. 

l ·te yeni bütçeye mevzu 
tahs isatla bu ihtiyaç kısmen 

tatmin edllmiı oluyor. 
,nilh&ssa senelerden beri 

tamir yüzü görmeyen Laleli 
caminin keşfi yapılmııtır. 

Netice! keıtfte (27 .000) liralık 
bir heıap meydana çıkmııtır. 

Temenni olunur ki keıfln ya· 
pılmasını tamir takip ederi 

Bu sene tamir edilecek 
olan büyük abldaıtan biri de 
Edirnedekl Sultan Selim ca· 
mildir. 

Sultan Selim camlinln la· 
miri içinde bütçeye ( 64 000 ) 
lira tahlltal konmuıtur. Ayni 

zamanda Lüleburğaz camilnln 
tamiri içinde (17 .000) lira tarfe· 

dllecektlr. Bu camilerden maada 
tamir edilecek olan camilerde 
ıunlardır: Üç ıerefell, Eekicaml, 
Muradiye, Beyazıt, Süleyma· 
niye. 

•••••••u• ~•u•••••••••••••••••••••-w•n•••••rm••••--••••--•-••-- ı =·-·-----
M ezar1 ıklar Osmanlı borçları 

rezaleti 
(Birinci aahifeden aevam) 

kim, Süleyman bey, nıuharri· 
rim ze atideki beyanatta bu· 
lunmu tur: 

- " Mezarlıklardan sl!kat 
edilen kemikler hakkında ya· 
pılan polis tahk:katı henüz 
netle !enmemi,tır. Tabii, bir 
cevt p ta verilmeınlıtır, Neti• 
ceye nlizar ediyoruz." 

Suleyman bey, Evkafın 
mezllflıkların devri teslim mi 
ameliyeıindeki vaziyetine de 
temas etmi§tir. 

Mumaileyh, mezkur nok· 
tada {Öyle bir kanaat ızhar 

ediyor: 
-"Evkaf mezarlıkları sa· 

hibl aslisine teslim etmemit 
mevkiindedir!,, 

Bu sarih bir ithamdır. 
Diğer taraftan, kanunun Be· 
ledi}enirı lehine tefsir edile· 
cek ı c k.lde olduğu söyleniyor. 

Velhıuıl. iki dairenin de me· 
zarlıklar meseleıinde anlata· 
madıkları ve anla ıamıyacak· 
lan da belli oluyor! 

Hakikaten bu mezarlıklar 

.meıeleıi hem Evkaf hem de 
Be:ediye için bir yılan hıka· 

yeıine dö:ıdü ve efkarı umu· 

miyeyi clddep alakadar ede· 
cek bir mahiyetle oldu. Biz, 

halen mezarlıklar ifinin ne 
gibi rafhat gösterdiğini not 
edlyo uz: 

1 - Evkafla Belediye ara 
eındaki ihtilaf, 

2 -Mezarlıklarda yapılan 
kemik ıirkatı, 

3 - Eıbaaa ait mezar

lıkların ticarethane gibi itle· 
tılmesl, 

4 - Mezar kazmak ücre· 

linin muayyen ulmayışı ve 
5-50 lira arasında tehalüf et· 

mesl, 
5 - Belediyeye kanunen 

geçen mezaNıklardan mezar· 

cıların maddi istifade temin 
etmeleri, 

6 - Çingenelerin mezar· 
lığı olmayııı ve ölülerini ne· 

reye gömdükleri meçhul ol· { 
ma11. 

0 ı:r., bunları iyice tetkik 

( 1 inci sahifeden devam ) 
susa ile gidip avdet eden Ot· 
manlı borçları hamillerinin 
murahhaslarını dinledikten 
ıonra bu murahhasların 

tarzı hareketini taıvip etmtı 

ve 13 Haziran 1928 tarihli mu· 
kaveleden feragati ret ile an· 
cak halihazır vaziyetinin hak• 
lı veya meıru gösterdiği mu
vakkat hafifletme tedablrlnl 
lı abul edebileceğini ilam ey· 
lemi ıtır. 

Konferans, hamillerinin te· 
mayülatı hakkında timdi daha 
doğru malümata malik Türkiye 
hükumetinin yukarkl eıaalar 

dahilinde Oımanlı borçlarile 
münasebettar bütün menfaat• 
lerln himaye ve alyaneti na· 
mınl\ ıayanı arzu olan bir 
uzlaıma vusulü temin maksa· 
dile yakın bir atide müzaka
rata tekrar ~baılanmasına ka· 
rar vereceği ümidini izhar et· 
miştır. 

Bırlllıler Oımanlı borçla-

rındaki hlstelerinl henüz ka
bul etmemif olan Yugoslavya, 

Bulgariıtan ve Yunanittanı 
bu tıı daha ziyade ge· 
clktlrmemeğe sevk ve 
ikna için metbu hükümet· 
lerl ve mentup oldukları mem· 

leketler efkarı umumiyeti nez· 

dindeki mesailerini taz 'ife ka· 
rar vermtılerdlr. 

Nihayet bazı hükumetlerin 

Osmanlı borçlarındaki hiuele· 
rlni reıülmal ıek llnde eıham 

itası suretinde ödemek niye· 
tinde bulunduklarını nazarı 

itibara alan konferans, vere· 

cekll memleketlerin mev· 
cut mukavelat ve muahedatı 

tatbik etmemelerinden doğan 

borsalarda esham ve tahvilat 

fiatlerlnln düıüklüğü ile tua· 

hür eden ıimdikl gayritabii 
ahvalden dolayı bu tarzda bir 

uzlaımağa yanaıılamıyacağı 

neticeılnde karar kılmııtır. 

rinden mezarlıklar faciasının 

bUtün esrarını kaldıracak ve 

mevzuun içinde gizli kalmıı 
olan acı hakikatleri ortaya 
atacafız. 

YARIN 

Sayıklıyan adam 
(Ba, makaleden devam) 

türlü kin ve hasedin pis ko· 
kusunu taşıyor. 

Sütün mukaddes kiymet· 
iare dokunulmuştur: 

Vatan, lstiklAI, Dumlupı· 
nıır, Lozan, ideal ve şeref 
hepsi, gündelik polıtikanın 
ezıdişleri arasına atılmıştır!. 

Yukarıya aynen alınan fılı• 
ralarla cümlelerden bir mana 
çıharan ince zekalı zevatın, 
akıl erdiremlyenleri tenvir et· 
mek için, anladıklarını lütfen 
bildirme~! rica olunur. 

Bozğun havası nedir? Va• 
tanın her köıeılne yayılıp da
ğıltığı söylenen bu havayı ya· 
ratanlar kimlerdir? Doymıyan 
hırslar, alınmlyan öçler, kı
rılmış menfaatler ve bütün 
bunların 1&hiplerl kimlerdir? 
Kimden öç almak istiyorlar? 
Hangi hırsızları doyurulmamıı. 
tatmin edilmemııtır? Kırılan 
menfaatler denilen nesne ne· 
dir? 

Y okıa Halk fırkaıı erkanı 
ile hükumet mensupları, ken· 
dilerine öçlü vatandaılar te
vehhüm edip ürküyorlar mı? 
Yokea, bir çok vatandaıların 
lılerl bozulup menfaatleri alın. 
mıı, tal< tim edılmtıtır de, ıım . • 
dl de, endiıe mi ediliyor? Böy-

le bir ıeye ihtimal verilmemek 
doğru olabilirse de, fırka ga. 
zetesindekı telaılı ihtarlara ne 
mana verilmelidir ? 

lıte bu cihetleri keıfeden

lerden malumatlarını diriğ et
memeleri rica edilmek müna
&ip görülmüıtür. 

Durup dururken Oumlupı· 
nar ve Lozandan harl\retle 
bahsetmek, vatan, istiklal ve 
idealle ıerefln mahvine çalııı· 
dını ıöyliyebilmek için ortada 
makul ıebepler bulun aıak la· 
zım gelirdi 1 

Yokta: 
Vatan yoktur. Kahrol· 

sun isti1<IAll Dumlu pır.er, Lo
zan, istiklAI ve şeref yere 
batsın! .. 

Diye, vatandaılar arasında 
yeryer haykırıp propaganda 
yapanlar mı vardır? 

Şu derece manaaız!ıkların, 

ciddi, ağır, baılı olmaeı, 
beklenen yevmi gazeteler ıü· 
tunlarına geçirllebilmea•, bü· 
tün vatandaıların akıl zafına, 
akıl astalığına müptela olduk
larını kabul etmekle müıa· 
vl değil midir ? 

Şayet, hukümet gazeteıl 

tle merhamete ıayan olduğu, 
gün geçtıkÇe bir parça daha 
iyi anlatılan muharriri, lıöyle· 
mek lstedlklerile Halk fır· 
kası siyasetine muarız gazete· 
!erin n~ırlyatını kaotetmek 
lıtlyorlana, büıbütün mana· 
tızlıklara düıtükleriol ilAn 
etmıı olmuyorlar mı acaba? 

Muhalif gazetelerden ne va 
tansızlık lehine ve ne de istiklal 
aleyhine herhangi fikir yürü.' 
tülmüı değildir. Bllakh onlar 
düne kadar vatanın 11tırapla· 
rına uzlanmaktan baıka bir 
ıey yapmıı da bulunmuyorlardı. 
O itibarla ortalığı fUurlulukla 
telif kabul etmiyen ya-ygarala. 
ra boğmaktp,n ne faıd., bekle· 
nlyor, kestlrllememektedır. 

ideal, ıeref, vatan, istik· 
lal, Devlet otorlteıi diye diye, 
kendi öz menfaatlarile içinde 
gevşedikleri letiralııı.tlerlnin bo 
zulmamaaından baıka düıün
celerl o'mıyanlanlar, elbet böy. 
le hareket edecek, elbet ıuurlu 
ıuursuz ıayıklıyacaklardır. Mük. 
tetep balı olarak kabullenll· 
mit menfaatler mevzuu ba hı· 
olduğu zaman, telaıa düıüle· 
rek a1abiyet gösterilmekte 
tabii görülebilecek hallerdendir. 

Bu gibilerln, etraflarını 
düşmanlar, bozguncular ·n 
daha bilinmez nelerin ıardığı 
vehlmlerile hareketlerini ıalı· 
rarak kendi kendilerini laraf 
ettikleri çok defa vaki olmuı, 
aürülmüş hakikatlerdendir. 

Ne hazin maceradır? 
Arif Oruf 

Kooperatif 
(Birinci •ahifeden deoam) 

mak için herıeyden evvel ilmi 
bir mefkure yaratmağa lhti· 
yaç vardır. Bu vazife darülfü. 
nuna ait olduğu halde ilimalz 
mefkürecllerle mefküreıiz ilim· 
ciler el inde bulunan darülfü· 
nun timdlye kadar vazlfeılnl 
yapmamııtır. İçtimai mahiyeti 
haiz en küçük bir hareket bile 
yaratmağa muktedir olamıyan 
bu: bürokratik müıtehllkler 
müeueıetl bu hale kaldıkça, 

Türkiyede ıuurlu ve imanlı bir 
kooperatif hareketinin can• 
lanmaıı gecikecektir." 

Bu ıatırlarla hem Darül· 
fünuna çatılmakta; hem de 
Darülfünunla kooperatiflerin 
münaeebet veçheleri karııtırıl· 
maktadır. Kooperatif mesele· 
sinde Darülfünunun zafı varmı· 
dır? Yok mudur? Alakaeının 

derecetl nedir? Eğer, bu 
alaka mevcutla Darülfünunnun 
hatalarlle ne nitbette menfi 
bir tetir mahtuı olur? V. S. 

lıte, bu istifham iıaretlerlle 
bağlanan fikirlerin cevapları· 

oı açtığımız bir anketle kari· 
!erimize bildiriyoruz. 

Dün, lıtanbul Ticaret 
mü diri Mu heln ve Zahire bor· 
tatı katibi umumisi Nlzamet· 
tın Ali B.lerle görüıtük. 

Fikirlerini atiye dercediyoruz: 

Muhsin B. ne diyor? 
-Gerek Darülfünunun ve 

gerek reımi ve gayrlreıml 

a &.kadar devalr ve makamat 
memlekette kooperatifçiliğin 
teestüı ve inkişafı için elblr
liğile çalıımakta oldukları gö· 
rülmektedlr. Y ı.kında bunla· 
rın netaylcl lklltaf . oluna· 
cağı ıüphetlzdlr. 

Binaenaleyh, memleketin 
yükıek bir müeaeeıeıine veıl· 
leli veaileaı2 hücum etmek 
doğru değildir!• 

Nizamettin Ali B. 
ne diyor? 

- Darülfünunun Türkiye 
kooperatifi hareketindeki rolü 
fiili bir rol değil, lrıatklr 
bir roldür. 

Kooperatifi a1ıl yapacak 
ve ııletecek olanlar, Darülfünun 
kenarına hile sürünmeyen 
kimselerdir. Onun için Darül· 
Cünun hıulclnde teeuüe ede· 
cek, lnkiıaf edecek, tekemmül 
edecek Türk Kooperatifçiliği, 

bu feyzini Darülfünuna med· 
yun olmayacaktır. Diğer taraf· 
tan da ıayet Türk Kooperatifçi· 
lığı sağlam bir ıurette teeuüı 

edemezse bundan meıul de Da 
rülfünun olamaz. 

Darülfünun nihayet vak'ala 
rı teabit edebilir, Lunları ilim 
gözlle tetkik edebilir •e bul• 
duklarını neırü ilan edebilir· 
ler. Darülfünun haricinde bu· 
lunan kooperatif dünyaunın 

bu netirlerden lıtlfade etmeıl 
·mümkündür. Ancak Darülfu· 
nun hariçteki kooperatif ha· 
yatını tahakkümü altına &l
ma11 ve ona icbarı ıurette ı .. 
tlkamet vermeli Türk koope-

ratil ç!llğlnln yaıl\yan ihtiyaçtan 
doğan hareketini, lnklıafını 
ve tahammülünü tas'ip ede· 
bilir. 

··ı·o·:·ooo·ri;~··J~lı-~! .. 
Adanada da bir memur 

ihtilasta bulundu 
Adanada da Zıhnil Ef. it· 

mlnde biri 10,000 liraya ya· 
kın ihtllaı yaparak kaçmııtır. 

Zihni Ef. Posla ve telgraf 
tdareıl ha vale tevdiat memıı
rudur. 

M üddeiumumilikten 
davet 

İstanbul müddelumumili· 
ilinden: lıtanbulda olduğu an· 
lıı.ıılan ve fakat adreıl meçhul 
bulunan lnebolu Müddelumu· 
mili Ahmet Beyin acilen me
murlyetlmlze müracaatı. 

Sahife 5 

Muhafız gücüne ziyafet 
Eski Türkocağı binasında 21 Mu .. 
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fız gücü atlılarına çay verildi 
Diln Edlrneden dönen mu• 

hafız gücü atlıları ıerefine 
H. F. 11 latadbul idare heyeti 
tarafından bir çay ziyafeti 
verllmtıtır. 

Bu kafilenin relıl yüzbaıı 
Mustafa B. ıunları söylüyor: 

- Ankaradan Edlrneye 
on iki hünde hayvanla yürüye· 
rek geldik ve ı por maksadile 
bir yürüyilı yaptık. 

Altı ay evvel binicilik mek· 
tehi müdürü Cevdet B. kuman· 
daaında ilk defa Ankaradan 
lıtanbula gelinmtıtır. 

Güç atlıları bu iz üzerinde 
yilrüyüılerinl Edirne • Kırklar· 
eline kadar temdit Etmlıtlr. 

Gilnde 70-80 kllometro 
katediyorduk. Bu yürüyüı 

~Göynük" den Sapancaya ka· 
dar devamlı yağmurlar altın· 

da yürüdük. 
Her uğradığız ye de H. F. 

ıı reisleri ve halkın co~gun 

tezahürlerile karııla dık. 
Üsküdarda birincil k mektebi 

mildürü ve heyeti tnlimlyeıl 

ile ıpor kulüpleri tarafından 

karıılandık. Anadolu tpor ku· 
lubünde bir çay ziya fetl ver· 
diler. E vvellıi günde Sipahi 
ocağında da veli! idik. 

Muhafız güdüler dün ak· 
ıam trenile Ankaraya hareket 
etmiılerdir. 

Dii~··M~~ii~ ..... ~··;~;~i· .. ·;~·~: 
gisi kanunu gör·· şüldü 

( 1 inci sahifeden devum) 
kanun layihası kabul edllmlt· 
tir. 

Şimendifer lnıaatından 

mütevellit taahhüdatın Haz!· 

ran ve Temmuz ayları karı•· 
lıkları olarak Nafia bütçeılne 

altı milyon IJra munzam tah· 
ıltat verllmeıl kabul olun· 
muıtur. 

Tayyare cemiyetinin hava 

kuvvetleri tılerlne sarfolun· 

mak üzere Mllil Müdafaa Ve· 

kaleti emrine vereceği meba· 
liğin bir taraftan varidat büt· 
çetine irat kaydı ve diğer ta· 
raftan ha va bütçetine tahıltat 
olarak ilavesi ve Haziran Tem· 
muz ayları içinde hava büt· 
çetine 341 bin lira verllmeıl 

hakkındaki kanun layihası ka· 
bul edllm ıtır. 

Bundan sonra ara:r.I vergi· 
ti kanun IAylhaaının müzake· 
resine geçilmiıtlr. Salt Nazmi 

B. {Kayıerl), kanunun heyeti 
umumiyeti üzerinde beyanatta 

bulunarak arazi ve bina Irat· 

tarı kanunlarının tanziminde 
eıkl devrin hukuki tetlrlerin

den uzak kalınmıt olmasına 

nazarı dikkati celbederek ka· 
nunu medenınln tanıdığı bir 
nevi gayri menkul dahilinde 

her iki kanunun birleıtirllme

ılnin kolaylıkları mucip olaca· 
§ını ıöylemiıtır. 

Maliye vekili Abdülhalik 
Bey cevap vererek ıddla olun
duğu gibi her iki kanunun eı· 

ki ruhun hakim olmadığını, 

bu vergi kanunlarlle gidilen 
yolun lradıaafl üzerinden 

vergi almak olduğu halde ha· 
len bir çok tebepler dolayıslle 

arazide bunun teminin m~m · 

kün olmadığını ıöylemlttlr. 

Bütçe encümeni relıl Ha
tan Fehmi B. arazi vergisinin 

de kaklkl Irat e1&eına l&tloat 
etmealnln doğru ve fakat 
ıtmdilik bunun bir gaye ol· 

duğunu lıaret ettikten ıonra 

bunun ancak kadaatronuo lk· 

mal ve tapo ticillerlnln ıablt 

kıymet olarak teablt edilme· 

alnden ıonra mümkün olabl· 

leceğinl söylemittir. 
Hasan Fehmi Bey beya· 

natında devam ederek, timdi· 

ilk dört yiiz kl\zadan ancak 12 
kazada basit bir turette kadattro 

mumeletlnln ikmal edildiğini 

nl tahrir tecrübe kanununun 

tatblklle lftlgal olunduğunu 

kaydederek bütün bu vaz!yet• 
!er karıısında yeni arazi Yer• 

gisl kanununun arzu ve ga· 

yeyl tamamen temin edecek 

bir derecede değilse de mu· 

tavauıt bir bale konulduğu· 

n u ve bugünü!l ihtiyacına 

uyğun olduğunu söylemit ve 
kabulünil lslemiıtır. 

Bundan tonra madderelere 

geçilerek kanunun birlncı mil· 

zakerl ikmal edilmiştir. 
Kanun layiha1ile Türkiye 

kududu dahilinde bulunan 

arazi, kıymetleri üzerinden 
arazi vergiıine tAbidlr. 

Devlet ve bahutet bütçe

lerL! idare edilen teşekkilllere 

ve belediyelere ve umum 

menfaatine hizmet eden ce• 

mlyetle•e alt olup mücerret 

kazanç makıadile tt>tlı edil

mlı olmıyan ve icar edilnıJ. 

yen, zlraatin ltlah ve lnklıa· 

fına matuf nümune fidanlık

ları vt çiftlikleri, spor ıaha· 

ları, umuma mahsuı meccani 

parklar, çocuklara mahıuı 

bahçeler devlet ve mahalli 
idareler v ya belediyelere ait 

her nevi yollar, meydan ve 

pazar yerleri, köylerin icar 

olunmıyan mer'a mahalleri 

ile köylere ait gayri menkul 

orta malları, istifade edilmı. 

mlyen taılık, bataklık ve fun
dalık arazi hususi kanunlar 

veya mukavelenamelerle mu

afiyeti kabul edilmit veya 

edilecek arazi •e analar ve 

hfıkemet tarafından tasarru

fu menedılen arazi ve analar 

vergiden muaftır. Bu ıo,un

cuların muafiyeti memnulye

tln deyamı mü:ldetincedlr. 

Ş·ı arazi de tay'n edilen 

müddetleri za-fında vergiden 
mu f tutulacaktır : 

Yeniden vucuda getirile

cek bağ•ar, güllükler altı ıe· 

ne, meyvalıklar 8 ıene, aşla. 
lama eureliİe vücuda getirile
cek zeytfnlıkler 10 ıe e, yal· 
den vücuda getirilecek zey
tinlikler ve fındıklar 12 sene, 
hükı'.1 netçe müayyen bir mın· 
tak ya ı.kan edllec k aıiret· 

!ere ve muhacirlere tahıiı 
edilen arazi üç sene, hususi 
kanunlar ve utullere göre 
yeniden ziraate elver! l bir 
hale getirilen arazı üç sene 
ornıanlar 20 sene, dutluklar 
10 •ene. 

Meclis P•zarleai g:i.nü top-
!anacaktır. ....................... , ., ,,,,,,,,., .. 

Nişan merasimi 
Kıymetli arkadaş1 arımızılan 

Ad!iye meslek mektebi me
zunlan cemiyeti reiıi Ferdi 

Beyle Selçuk orta mektebi 
mezunlarından Hayrünnlta Ha• 
nımın nlıan meratirui akte· 
dilmiıttr. Tardeyne saadetler 
temenni ederiz. 
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--$ahife 6 YARIN 21 Haziran --· ANKARA 
Bütün 

Telgraf 

OTEL TAŞHANPALAS 
Fiatlar ehvendir 

Telefon 1163 

SADJ,.( ZADE 
Biraderler vapurları 

Karadeniz postası 

DumluPınar 

21 ~":z~::n PAZAR 
güıü akıamı saat 17 de 
Sirkeci rıhtımından hare· 
ket .,dec.,ktir. 

TAViL ZADE VAPURLAR! 
AYVALIK - IZMIR Postaıı 

,.,.. .~.~ •• A ~.,E ! .. 
zarted 17 de Sir· 

keciden hareketle Gelibolu, 
Çanakkale, Ayvalık ve lzmlre 
azimet ve Çanakkaleye uğra· 
yarak avdet edecektir. 

Yolcu bileti vapu~da da ve· 
rillr. Adreı: Yemlıte Tavil· 
zade birad.,rler. Tele. fst: 2210 

~cuk hastahanesi ku· I 
lak bogaz burun mü· 

tehassısı 

Dr. Ekrem Behçet 
Beyoğlu Mektep ıokak 1 

LTelefon: B. O. 2496-' 

Çocuk hastalıkla,:;" 1 
mütehassısı 1 

Dr. Semiramis Ekrem H. 
Beyoğlu Mekt"p sokak 
T .. tefon: B. o. 2496 

Haydar Rifat B.in eserlerinden 1 
Ayni haklar lkı lira 
Miras meseleleri Bir " 
Şerhli borçlar kanunu • " 

(ikbal) kitaphanesinde -Doktor feyzi A~met 
Cilt, saç ve zührevi has· 

talıklar mütehauıu Cu· 
madan maada her gün 
saat 10 dan 6 ya kadar 
hasta kabul edilir. 

Adres: Ankara caddeıl 
No. 43 

Telefon: lotanbul 3899 ........ 111111............... 
Dr .Hafız Cemal 

Dahili hastalıklar mutehassısı 
Cumadan maada 

gün öğl.,den sonra 
(2,30 dan 5 ) e kadar 
bulda Divan yolunda 

her 
ıaat 

latan· 
(118) 

numarah huıuıi kabineıind" 

dahili haıtalıklau muayene 
•e tedavi eder. 

Telefon: lstanbul 2398 

-Doktor-

İbrahim Zati 
Cağaloğlu • Mahmudiye 
cadtleai Çatalçerme so
kak No. 5. 

Her gün öğleden von· 
ra altıya kadar haıtala· 
rını kabul t>der. 

Doktor Agop Essayan 
lan11a cami ı<okok Nol6 

Hergün hastalarını kabul 
ve tedavi eder. 

Dr. Hayri Ömer 
Aimanya Emrazı cil-

diye ve zührevlye cemi· 
Yeti azasından Beyoı}lu 
Ağacaıni karıı 11ra11nda 
133 No.öğleden sönra mü· 
racaat. Tele fon: 358:.J 

Doktor 

Fuat Sabit 
Ankara caddesi Cihan kütüp· 

haneıi üstünde No. 66 
Teıeıon: lıtanbu: 2385 

konforü 
- Taşhan 

havi. 
Ankara 

. . . ' ~-, . '"· '-. . ~.. \ . ·-:' 

KODAK 
VELOKS kağıdı 

Bilaistisna her k i;eye uıar 

müsabakasına 
V EL OK S kağıdına basılmış kopyalar· 
la iştirak ediniz. Kopyaların arkasında 

VELOKS kelimesine dikkat. 

dostlarınıza 
zane ve ecı.1 

tavsiye ediniz. Sile müteşekkır kalacaklardır. Her er
depolarile tuhafiye nıa~ azalarında arayınız. 

Dokuma Makinaıarı 
Türkiye acentaaı 

HİLMİ NAİLİ 
19tanbul 

Sirkecı Nur Han 21 

Üsküdar Kısıklıda namdar 
büyük Çamlıca tepesinde 

Safa Gazinosu 
Denizden bin metre yüksekte sandaliyede istlrahat eder· 

ken dürbünsüz Adalar, A!emdağı, Boğaz"çl, Rumeli ciheti, 

lstanbulun btlümum ve Yeıilköye kadar hayretler verici do· 
yulmaz manzaralar, temiz hava, Tomrukağa ve Büyükçamlıca 

memba ıuları, her nevi me~rubat, müskirat, envai mezeler .• 

Muhterem müşterileriınizin her husuta istira
hati temin edilmiştir. 

Yatmur icabında mahfuz mahaller vardır. Bir kere 
te,rif her zaman celbeder. 

- Sabık Şehremini -
OPERATÖR EMiN BEY 

lstanbul' da Nuruoımaniye 
caddesinde 34 No lı mua ye· 
nehanede Cumadan maada 
her gün öğleden ıonra haa· 

l talarını kabule baılamı§lır. 
Ameliyatlarını Tophane civa· 
rınılakl ltalyan haataneılnıie 

yapacaktır. 

CTıVATKo ve SiNEMA » 
Üıküdar Hale tiyatrosunda 

Bu akşam 
Cemal Sahir ve arkadaıları 

ilk büyük Revii 
müzikal 

Dunyanın Hali 
7 tablo 

--
Prizi ... İşte o ı:;iar"' ~ıl~ 

SA TIE 
Bir Cereyan 

Komedi· Teyze hanım 1 perde 
-iC 

Üsküdar 
' Hale sinemasında 

İlk Pantalonu 

1 

FRiGECO 

Bu mükemmel aleti 

VERESiYE 

Satıyor 
' ELEKTRİK 
ŞİRKETİ 

de bu aleti alan 
müşterilerine hususi 
tarife tatbık ediyor. 

Beyoğlu 

Metro Han. 
meydan• 

latan bul 

Tünel 

Elektrik Evi, Beyazıt 

Kadıköy 

Muvakkithane caddesi No 83 

&•H • Tepebatında Şi,hanede - ... 1 HALK JALE BAHÇESiNDE e 
1 T enşiti ilhan birliği .. 1 
• Güzide belle~arlardan kaptan zade Ali Rıza Bey ve Gul· • 
• benk Efend.nın yetittirdikleri talebe HaDlmlar yarm akvam· 4D 
• dan itibaren her akıam tagannl edeceklerini te§rlf buyura· • 

i 
cak muhterem Hamın ve Beylere arz ve ezhercihet memnun ı 
kalacaklarını temin olunur. 1931 ıenesi için Kaptan Zade 
Alı Riza Beyin piyasaya çıkmam•ı eserlerini )'alnız Ha!k • 

• Jale bahçesinde dinleyeceksiniz. Fiatlar rekabet kabul • 
• etml"z derecede ehvendir O 
eee ...... Müdüriyet e ....... . 

Bo ••fü M~~~~~~odo::-,ı 
kum, mide v" barsak hastalıklarından kurtulurlar. 

• 
Fazla para verınemek ıçın: 

Mahrukatınızı yazın tedarik ediniz ! 

KOK KÖMÜRÜ 
Yedikule ve Kurbalıdere gazhanelerinde 

• Asgari 10 ton almak Üzere tonu 20 liradır 

Sikleti garanti edilir. 
Siparit yerleri : 

Satiye, Metro Han, Tün.,! Meydanı, Beyoğlu 
Elektrik Evi, Beyazıt, lstanbul 

Tel. B.O. l 161 
24378 

Mühürdar Caddeıi No. 13-15 Kadıköy 
Muvakkithane Caddeıl No. 83 
Şirk .. ti Hayriye l•k"l"sl No. 10 Ü•küdar 

KARADENİZ POST ASI 

V t \''lpuru a an 23 Haziran 

Salı 
günü tam ıaat 17 Je Sir· 
kecı rıhtımından har.,ket ı 
edecektir. 

1$tanbul ikinci icra memur• 
luğundan: 

Yuvan f~ıa vro efendinin 
Yuvan Nançe zimmetinde ala· 
cağı olan mebaliğa dair daire· 
mlzln 29 9625 No. lu do•ya 
ile takip ve muamele yapmak· 
ta olduğu tatbik mühürü· 

nü zayi edip yenisini kazdırmıı 
olduğu ve mührün badema 
tatbik ittihaz edildij!inden e•· 
kiıinin hükmÜ olmadığı ilao 
olunur. ' 

Beıoğlu Sullı İkiııcı 1 lukuk ı ıa. 
kiıııliğ iıı.ıeıı: ı<aşıııı p;rş:ıda Sııı.ııı Pa
ş.ı ııı.ıtıallesiııde sokak tıir dr 2 
No lu. haııeJe Şevkı drııdı)«": 

Sami)'C tfaıııın tarafıııd.ııı alrylıi
nize ikame olııııaıı kira bedeli dava· 
sınıııın 18 tluiran 931 saat ırı ccl· 
sei muhakemcsind<' lı.111r bulunma· 
nız.ı dair gıiııderikıı davetname zalı

nııd.ıki ıncşrııh.ıta n.ız.ır.ııı ik.ımct

galııııızın meçhul buluııduğu aııl.ışıl· 

nıası üıeriııı' bu baptaki trblığ ılın 

tarnfınııa il;iıırıı icrasına karar wril
miş ve mulı.ı keıııeııiıı de Hi Tem· 
muz 931 tarihinde s.ı.ıt 14 de talile 
edilmiştir. Tarihi nıeıkfırda vakti 
ıııuayyende hazır lıııluıınıaııız vr ya 
vekili musadd.ık cöııılermcııiz tclılii( 

makamına kaim olıııak üzere key
fiyet ilan 

mümessili 
Harri Sankton 

Duhuliye 10 Kuruştur 
Yeni eserler 

Kadın hastalıkları 
ve 

Onlardan korunma 
Tıp üstadı Dr. Ömer Besim 

Pş. nın yeni biı eseri de çık· 
mııtır. 

"Kadın hastalıkları ve on· 
lardan korunma. ismini taııyan 
bu kıymetli eser herkesin an· 
lıyabileceği bir ifade ile açık 
bir üslüpla yazılmııtır. 

Kadınların maruz ka!dık· 

Iarı hastalıklar bütün inceliği· 
le bu k lapta yazılmııtır. 

86 serisin de ayrıca e•ere 
canlılık vermiştir. 

•insan, yaratıldığı neslini 
ırkını, yetişeceği yerin azanın 
ıağlığını korumalıdır." diyen 
bu eseri mutlaka okumalıdır. 

* Tavuk 
Tam bir mükemmeliyetle 

lsıımbulda çıkan bu mecmua. 
nın 5 inci sayısı çıktı. 

Fenni tavukçuluğu öğre· 

ten en emin vasıta bu de
ğerli vasıtadır. Bu güzel mec
muayı takip eden tavuk beıle· 
yen herkeı hayva;o~riildan 
iki miıli haııliı.t almanın ıırrı· 

nı öğrenir. Kar ilerimize ta V· 

siye f'deriz. 

Büyük Tayyare 
• 

pıyan os 
6 ıncı Keşide 11 Temmuz 1931 dedir. 

Büyük ikramiye 

200, 000 liradır 
Ayrıca: 50.000, 40.000, 25.000, 
15,000, 10.000 Liralık ikramiyeler ve 
100.000 Liralık Bir Mükafat Vardır. 

cua. --

OSMANU BAHKASI 

Sermayesi 10,0001000 
İngiliz lirası 

ISTANBUL ACENTALIGI 
Telefon: İı<tanbul 3318 

BEYOGLU DAiRESi 
Telefon: Beyoğlu 1303 

Senedat ve poliça muka· 

bilinde muayyen vadeli 

veya hesabı cari ıuretile 

avanslar, pollça ve iskon· 

tosu. 1 
Türkiye Cümhurlyeti -

nln baılıca ıehirlerlne ve 1 
memaliki ecnebiyeye se· 
nedat, çek, itibar mek· 
tupları ve telgraf emir
nameleri lrsaliı.tı. ( Hesabı 
cari) küıadı, ıenedat ve 

kıymetli eıya muhafazası, 

kupon tahsilatı, Türkiye 

ve memaliki ecnebiyeye 

keşide edilen pollçaların 

tesviyesi, hona muamelatı 

terası, akçe beyi ve ıe· 

rası, ıair bilcümle ban· 

ka muame18.tı, katta icarı. -İstanbul dördüncü icra 

memurluğundan: Mardaryoı 

Efendinin Atifet Hanımdaki 

alacağının temini istifası zım· 

mında vefaen mefruğ Sarı· 

kezda lskender Paıa mahalle· 

ıinln Kıztaıı caddesinde eıkl 

64 yeni 24 No. lu bir kıt'a 

muhterik hane arsası otuz gün 

müddetle ihalesi evveliyeye 

müzayedesine vazolunmuıtur. 

Hududu : Sağ tarafı ıu 

haznesi arkası Hafız Ali Be· 

yin hane ve bahçesi sol tarafı 

1563 çap numaralı arsa cep· 
hesi 15 metroluk Kıztaıı cad· 

desile mahduuur. 

Mesahası: Bermucibi çap 

149,25 metrodur kıymeti mu· 

hanmenesi 5,7 lira olup talip 

olanlar kıymeti muhammine· 

sinin yüzde on nisbetinde 

pey akçelerini alarak 927-2313 

dosya numarasile 25 7 931 la· 

rihinde saat 14 den 17 ye 

kadar İstanbul dördüncü icra 

memurluğuna müracaat eyle

meleri tliı.n olunur. 

lstanbul 8 inci icra daire· 

sinden: Bir borcun ödenmesi 
için mahcuz ve furuhtu mu· 

karrer olan bir kanepe, iki 
koltuk takımı, bir yatak odası 
takımı yeni karyola, cfo'ap, 

komodin, lavamana lstanbul 
Büyük Çarşı yorgancılar fç;nde 
Ağa han caddesinde 19 • 21 
numarada açık arttırma ıuretile 
paraya çevrileceğinden talip 
olanların yevmi müzayedesi 
olan 23 Haziran 931 Salı günü 
saat 12 • 14 de kadar mahal
linde hazır bulundurulacak 
memurumuza müracaatları 

Jliı.n olunur. 

21 Haziranı 931 = Hızır 47 1 
- p --= azar =-

~·~~~~...,..,~~~~~-• 
Arabi Ruml 

4 Sefer 8 Haziran -Vakit - Ezoni Vakit - V sati 

tvkat s. ). ~t s. o. 
- -

Sabah 6 42 Sabah 2 26 
Öğle 4 31 Öğle 12 15 
İkindi 8 32 ikindi 16 t6 
Akşam 12 00 Akşam 19 44 
Yatsı 2 4 Ynt81 21 48 
İmsak 6 2t lmsiık 2 b 

Me&ul müdür ve mümeısil 

Bürhanettin Ali 


